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[ie d山Zej niZ cztery miesiace. Paski powinny by6 p「zyczepione tak

Zeby pszczoly mogIy po nich chodz嶋i musialy p「ZeChodzi6 przez

OtWO「y W PaSku podczas wychodzenia i wchodzenia do uia. Paski

ZOSta†y zaprojektowane tak+eby nie ]t「ud[ia6 usuwania martwych

PSZCZ6† z uia.

Skuteczno§6 pask6w PolyVa「 byta oceniana w kont「Oinych bada-

niach na 「緬ych podgatunkach pszczoly miodnej i w r6Znych wa…一

kach kiimatycznych. P「Zy Ok「esie leczenia t間ajapym 122 dni skutecz-

no§ぐw Niemczech ocenio[O na 96,4%, W Hoiandii - na 99,1%, a na

Weg「zech - na 98,8%.

PoiyVa「 to impregnowa[e PaSki poIiwinyiowe, kaZdy zawiera

275 mg仙metryny. W jednym opakowaniu, W tO「ebce z folii alumi-

niowe=es= O pask6w.

Zwalczanie walrOZy W PaSiece ekoIog冒cznej na Mazowszu

Od siedmiu iat wyko「zy§tuje Apiguard do zwalczania wa「rozy Ry"

§Zard Woi§ki wlasticieI pasieki ekoiogicznej na Mazowszu.

A ja=∂dzie w fym IOku? - SPytalem do§wiadczonego pszczelarza,

kt6ry odwiedzil redakcja 13 cze間Ca.

W sezonie 2018 「, nieco zmodyfikowatem spos6b zwaiczania

Wa「「OZy W SWOjej pasiece ekoiogicznej. JuZ w Iutym, PO Pierwszym

ObIocie pszcz軌ZaStOSOWalem oIejki eterycz[e Z naStePujacych ro一

馴れ: Pio山nu, miety, kardamonu i pichty. Mieszanka przygotowana

Z Oiejk6w, d0b「anych w odpowiednich p「OPOrCjach, [aSaCZyIem paski

Z tektury p「eszpan i zawiesitem w uiach. Paski m脚ksztalt zbiiZo[y

do pask6w z Biowa「em. W ciagu dw6ch tygod[i oiejki odparowujace

Z mOich pask6w skutecznie oczySci†y 「Odziny pszczeie z wa「rozy.

W d「ugiej poiowie ma「Ca ZaStOSOWatem Va「「roMed.

Po d「ugim oblaniu pszcz6t p「epa「atem Va「「oMed mialem znikomy

OSyP 「OZtOCZy (W lliu spad†0 0d kiiku do kiikunastu samic wa「「Oa).

Var「oMe回jest nowym p「Oduktem Ieczniczo-

-Wete「yna「yjnym, kt6ry moZna sto§OWa6 takZe

W PaSiekach ekoiogtoznych. Ma fo「me zawiesiny.

Zawiera kwas mr6wkowy, kwas szczawjowy

dwuwodny oraz sJbsta[Cje pomocnicze (ka「mel,

Sy「OP SaCha「OZOWy, WyCiag z propolisu, Oiejek

Z anyZu, Oiejek cytrynowy i kwas cytrynowy).

Produkt naieZy stosowa6 w ok「e§aCh [iskiej

aktywno§c=0tnej pszcz6† (P6Znym popo囲niem

i wieczorem). Preparatu VarroMed [ie naieZy

StOSOWa6 w czaste wystepowania poZytku nek-

ta「OWegO a[i w6wczas, gdy w LIiu z[ajduja si?

Piastry z miodem. Przed uZyciem naieZy usunaさ

mostki woskowe m鳴dzy g6rnymi iistewkami

ramek, a P「OClukt podg「Za6 do tempe「atury 25-35

0 C, [a§tePnie dobrze wstrzas[犯Nie zaleca si?

POdnoszenia ramek w czasie podawania produktu

i m[iej wiecej p「ZeZ tydzieh po ostatnim cy剛

iecz飢ia.

P「ZeZ kwiecieh, ma= czewiec w moich ulach nie byIo wa「「ozy

- WyjaS両t Ryszard Woiski. A剛cz? Si? OCZyWiscie z 「ei[WaZja warrozy

do moich uii z in[yCh pasiek-dodaし

DIatego po wybraniu ostatniego miodu sp「awdze osyp i je釧Zaj-

dzie potrzeba zastosJje Apiguard同6「ym od siedmiu iat skutecznie

uwaI[iam przed zimowia moje pszczoIy od wa「「OZy. Apiguarcl jest

P「ePa「atem CO「aZ POWSZeChniej §tOSOWanym W Poisce. Jego sku-
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Z uwagi na d]Za zawartoSさkwasu

SZCZaWiowego w p「eparacie, Varro-

Med naieZy wyko「zystywa6 ba「dzo

読、鞭O卜1邑D ,a rOZWaZnie. Producent zaieca dosto-
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rodzinach wiekszych 45 ml T「Zeba

mon油o「OWafrosypane 「oztocze na

WkIadce de[nicowe川rZed leczeniem,

a nast?Pnie maksymalnie 6 dni po

VarroMed. W celu zml川maiiZOWania

ryzyka ponow[ej用WaZji war「OZy,

[aleZy p「ZeP「OWadza6 1eczenie jed-

noczeS両e we wszystkich ulach stoja-

CyCh w da[ym miej§Cu.

teczno§( Ok「e釦ena jest na poziomie 80-90%. Oczywi§cie kaZdy z nas

PSZCZeiarzy Zyczyルy sobie l OO% §kuteczno§ci. Ale Zaden z lek6w na

Wa「rOZe nie daje takiej skuteczno§ci w wa「unkach te「enowych.

Ostatnio naukowcy ispecjaii§ci od chor6b owad6w uZytkowych

POdk「e§laja, Ze nie uwoi[imy p§ZCZ6† od wa「「OZy POStePJjac tak,

jak to robimy do tej po「y. To co osi約amy jest to twko.,Zaieczanie”.

Dzieje sie tak diatego, Ze nie mamy skoordynowanych akcj=両e

馳駆



PrZePrOWadzamy waiki z wa「「OZa W 「eg加ach i we wszystkich pasie-

kach w tym samym czasie. Obec[ie Zyjace osobniki tego roztocza sa

tak przystosowane do bytowania, Ze §a W Stanie p「ZeZy6 3 d[i poza

§「Odowiskiem ula, nP. na kwiatkach i pakach 「0§lin. Oczekuja tam

na pszczoiy同6re p「zenio§a 「OZtOCZa ”[a uCZte’’do nowej 「odziny

PSZCZeiej. 1 to zjawisko nazywane tachowo 「einwazja. Ona §P「aWia, Ze

PSZCZeia「ze mJSZa CO 「Oku waIczy6 z wa「「oze,鵬「a t「afia w sezonie

do ich uii z zaniedba[yCh pasiek.

APIGUARD面鍬aoh - 50卵m佃ybsね"函Cぴna勅y)0〃 o砺頼S/励砺卵A朋

W ra棚Oh叩gramu w坤∂"/a PSZC:Z的IS/Wra.

Polecam p§ZCZela「zom Apigua「d, bo jest to bezpieczny dia pszcz6I

i pszczeiarza §「Odek opa巾y [a tymOiu. T「zeba tyiko odk明tacke

Z ZeIem zawierajacym tymol umieSci6 na ramkach w odpowiednim

miejscu, PO uPrZed[im u§unieciu beieczek miedzyramkowych. §ro-

dek apiikujemy wieczorem kiadac tacke z iekiem na gd「[yCh beiecz-

kach sk「aj[yCh 「amek. Takie umieszczenie jest podyktowane z jednej

St「Ony Ci?Za「em wta§ctwym tymoI], kt6「y jest cieZszy od powietrza,

a z d「ugiej st「0[y POtrZeba oddaienia tacki od czerwiu. Bedzie to

Ch「Oni†o cze間PrZed zej細em z [iego pszcz6t.

Czy個ikiem wpiywajacym na skuteczno§6 dziala[ia Apiguardu

je§t ZeW[et「Zna temPe「atu「a. To ona 「eguluje血ensywno§6 uwaI一

[iania sie tymoiu z Ze10WegO POdIoZa. Apigua「d dziaia [ajskutecz.

niej, gdy [a ZeWnat「Z uia ut「zymuje si? temPe「atu「a W g「anicach

1 5-250C.

P「Zy ZWaiczaniu wa「「OZy PrePa「atem Apiguard pszczeia「z po-

Winien podawa6 iek w tym samym czasie wszy§tkim rodzinom

W PaSiece. Je鍋POS伽=naczej narazi rodziny, kttrym zaa回ii・

kowal ApiguarIl na Ja山nki p§ZcZ61 z IIIi je§ZcZe nieIeczonych.

Me naieZy zapomina6言e tymoi cza§OWO Zmie∩ia zapach 「odziny

PSZCZeie= st「aZniczki z tej 「Odziny nie beda rozpoznawaiy 「abusi6w

PrZyiatujacych z innych岨

cサpI町Z肋O小脇胴のym W小冊的仙印OSO鵬創面㈱nia駒〃均

分eZ脚nOWaI脇n z贈同ek p贈り?

Nie. Ramki p「acy wykorzystywaIem od drugiej poIowy marca.
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Dzieki zabiegom, kt6「e wykona†em po pie「wszym obIocie

PSZCZ6L moje 「Odz申y pszczeie szybko do§Zty do duZej sily. Mia-

1em pszczoly gotowe do wyko「zysta両rzepaku juZ w pierwszych

d[iach kwietnia, a rZePak zakwit1 20 kwietnia (0 10 dni wcze釦iej

niZ zwykie). Akacje zakwitIy na moim te「e[ie 9 maja (tu przesuniecie

Wyniosio 16 d時Lipy sze「Okoiistne zaczdy kwit哩` l cze「WCa

(P「ZeSuni?Cie 9-Cio dniowe). Wynika to z moich pszczela「§kich za-

Pi§k6w, kt6re prowadze od 40 lat. Pierwszy tego「oczny mi6d lipowy

rozlaiem do §10ik6w 12 czerwca. W czerw叫a nie jak zwykie w iip-

Cu, Wybio「e ostatni mi6d.

W przypadku ba「dzo wieiu pszczeiarzy przy「Oda, kt6「a znacznie przy-

SPies却a z nadej鍋em k画etniowych upa†6w, WyP「ZedziIa 「OZW6j rodzin

PSZCZeiich. Dlatego [ie zeb「ali oni miodu z pierwszych wiosennych po-

Zytk6w. Ja doprowadz=em 「Odziny pszczele do duZej sfty na czas.

W tym roku do poiowy czerwca zebralem wiecej miodu niZ

W 「ekordowym sezonie 2008 「Oku, aie wtedy nie byto w maju tak厄h

upat6w jakie mieiiSmy w 2018 r. Obawiam si再e specyfika obecnego

SeZOnu mOZe dotyczy仕eZ wczesnego zwaiczania wa「「OZy i podka「-

miania pszcz6L W wielu miejscach Poisk両ie jesien心aie juZ w iipcu

b?dziemy mieii ”PuStynie poZytkowa” i p「Ze間? W CZarWi飢血matek

PSZCZeiich, a tO naioZy [a PSZCZeiarzy nowe zadania.

Andrzej Kasperowicz


